
Pakket nr. 2050542

Voorbereiding:
Haal alle was in 1 keer uit de pot. Als de was erg hard is kun je hem in de zon of op de verwarming zetten om kneedbaar te maken.

Verdeel  3 kleuren was in 20 delen:
 geel 37,5 gram per persoon
 rood 12,5 gram per persoon
 blauw 12,5 gram per persoon

Werkwijze:

STAP 1
Verdeel elke kleur in twee delen.

Geel: ¹⁄₃ voor het zand in de bloempot en ²⁄₃ voor de cactus.
Blauw: ¹⁄₃ voor het zand in de bloempot en ²⁄₃ voor de cactus.
Rood: 4⁄₅ voor het zand in de bloempot en ¹⁄₅ voor de bloemetjes.

STAP 2 
Kneed ²⁄₃ geel en ²⁄₃ blauw voor de cactus tot het groen is.

Kneed ¹⁄₃ geel, ¹⁄₃ blauw en 4⁄₅ rood voor het zand tot het bruin is.

Je hebt dan nog ¹⁄₅ rood over voor de bloemetjes.

Dit pakket bevat:

0970034 20x Bloempot terracotta met rand D 5 H 4 cm
4090103 2x Wiek 10 stuks 20 cm geparaffineerd brandhaard 3 cm
2410450 3x Boetseerwas 250 g + 2 wieken, geel
2410451 1x Boetseerwas 250 g + 2 wieken, rood
2410452 1x Boetseerwas 250 g + 2 wieken, blauw

Uit je eigen knutselkast:

Prikpennen of tandenstokers
Enkele breinaalden
Breekmes
Schaar

PRIKKELENDE KAARSJES

DEZE CACTUS PRIKT NIET. KIJKEN MAG, AANKOMEN OOK. 

GA AAN DE SLAG MET BOETSEERWAS EN MAAK JE EIGEN CACTUSKAARSJE.

Deel het creatieve resultaat #debanier

DeBanierCreatief baniercreatief de.banier
Kopieer deze werkomschrijving of download de tekst en foto’s  
van dit creapakket op debanier.be/CPD9699 



Abonneer je op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte van onze nieuwste creapakketten!

Werkwijze (vervolg):

STAP 3 

Maak met de bruine was een cilinder en prik met de breinaald een 
gat zodat je hier een wiek kan doorsteken. Trek de wiek er helemaal 
door en duw de was goed aan in de bloempot.

STAP 4 

Verdeel het groen in 2 gelijke delen. Vorm 1 deel tot de stam van 
de cactus. Prik ook hier met de breinaald door en schuif hem daar-
na over de wiek.

STAP 5 

Maak met de overige groene klei de zijtakken van de cactus. Met 
het rood kan ook nog bloemetjes toevoegen. 

Knip de lont af op 2 cm boven de cactus.

STAP 6
Breng met de prikpennen of tandenstokers structuur aan op de 
cactus en in het zand. 

Tips: 
Heb je nog was en wiek over? Dan kun je nog zelf leuke kaarsjes bedenken en maken.


